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چکیده
که برای بررســی محتوای متون تصویرِی غالبًا غربی ســودمند است، رویکرد آیکونولوژی )= شمایل شناسی(  یکی از رویکردهایی 
گرفتن پاره ای از ویژگی هاِی خاص نگارگری ایرانی، این رویکرد برای مطالعه برخی نگاره های ایرانی نیز مناسب  است. با در نظر 
اســت. از نگاره هــای مربوط به داســتان عاشــقانه لیلــی و مجنون، اثــر منظــوم نظامی گنجــوی )۱۲۱۱-۱۱۴۱  م./60۸-5۳5 ه.ق(، 
که رویکرد آیکونولوژی برای بررســی آنها، بدون هیچ پیش شــرطی، نتیجه بخش  کرد  می تــوان بــه عنــوان متون تصویری ای یــاد 
اســت. در ایــن راســتا، تمرکز مقاله پیش رو بر خوانــش آیکونولوژیک انعکاس تصویــری »مجنون« در نگاره هایــی از دوران صفویه 
کشــیده اند. هــدف از این پژوهش، مطالعه  کــه وی را پــس از تــرک قبیله خود به تصویر  )۱۷۳6-۱50۱م./۱۱۴۸-۹0۷  ه. ق( اســت 
گاهانه، منجر به تولید  گاهانه یا ناآ که به صورت آ بازتاب ارزش های نمادین در نگاره ها و شرح فرهنگی و اجتماعی آنها می باشد، 
گردیده است. نتیجه آن که نوع پوشش مجنون در نگاره های مورد  ویژگی های بصری شخصیت مجنون در نگاره های مورد نظر 
نظر، نشان از عدم وابستگی او به هرگونه سامانه و یا جایگاه  اجتماعی شناخته شده در دوران صفویه دارد. از این رو در این مقاله، 
پس از معرفی اجمالی رویکرد آیکونولوژی، با استفاده از سه الیه ی درک معنا در این رویکرد به بررسی و مطالعه انعکاس تصویری 

مجنون در نگاره های دوران صفویه پرداخته می شود.
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مقدمه
توجه پژوهشــــــگران معاصر به محتوای نگاره هــــــای ایرانی طی 
گذشته، منجر به ایجاد نگاهی عمیق تر به اهمیت بررسی  سال های 
گردیده اســــــت ؛ اما با توجه به غالــــــب پژوهش هایی  محتــــــوای آنها 
گرفته اند،  که تنها بــــــا تمرکز بر ظاهر بصری نگاره های ایرانی شــــــکل 
مطالعــــــه محتوای آنها همچنان موضوعی حاشــــــیه  ای محســــــوب 
می گردد. از این رو تمرکز بر محتــــــوای نگاره های ایرانی، امری درخور 
که با هدف بررســــــی  توجه به نظر می رســــــد. یکــــــی از رویکردهایی 
محتوای متون تصویری در دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران، 
گرفته، رویکرد آیکونولوژی۱  به خصوص در زمینه هنر اروپایی، قــــــرار 
گســــــترش این رویکرد به عنوان  اســــــت.۲ از نظر تاریخی، بســــــط و 
سامانه ی نقد منســــــجم، به دهه های اولیه قرن بیستم میالدی/
که طی آن  چهاردهــــــم هجری قمــــــری و فعالیت هایی برمی گــــــردد 
ســــــال ها در مؤسسه واربورگ۳ در شــــــهر هامبورگ صورت می گرفت. 
نظریات اروین پانوفســــــکی۴ )۱۹6۸-۱۸۹۲ م./۱۳۸۷-۱۳0۹ ه.ق( از 
گسترش و انسجام بخشی به  اعضای این مؤسسه، در شکل گیری، 
کرد. وی  رویکرد آیکونولوژی در قالب مدرن آن نقش بســــــزایی ایفا 
کردن سطوح مختلف درک از یک  ح  نظریاتش در حوزه هنر را با مطر

.)Summer, 1995, 17( اثر هنری و متعاقبًا معنا در آن توسعه داد
در این پژوهش، با اســــــتفاده از رویکرد آیکونولوژی، به بررســــــی 
انعکاس تصویری شــــــخصیت »مجنــــــون«5 در نگاره هــــــای مربوط 
به داســــــتان عاشــــــقانه لیلی و مجنون، اثر منظــــــوم نظامی گنجوی 
)۱۲۱۱-۱۱۴۱  م./60۸-5۳5 ه.ق(، پرداخته می شود. جهت انسجام 
که در آنها مجنون  بحث، نگاره هایی از این داستان بررسی می شوند 
کشــــــید شده است؛  بعد از ترک قبیله و دیار خود در بیابان به تصویر 
که  همچنین، بازه زمانی مورد تمرکــــــز تنها بر نگاره هایی خواهد بود 
در دوران حکومت صفویان )۱۷۳6-۱50۱م./۱۱۴۸-۹0۷  ه. ق( خلق 
که  گی های بصری  شــــــده اند. در این تحلیل، پس از شناســــــایی ویژ
منجر به شــــــناخت مجنون در نگاره های مورد نظر می گردد، به این 

که پوشــــــش مجنون چگونه می تواند  پرسش پاســــــخ داده می شود 
بازتاب دهنده بخشــــــی از شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه صفوی 
ح شــــــده، ارزش های نمادین  باشــــــد؟ برای پاسخ به ســــــؤال مطر
که با توجه به شــــــرایط اجتماعی و فرهنگی آن دوران  جامعه صفویه 
گاهانه توسط نگارگران در بازتاب  گاهانه یا ناآ شکل گرفته و به صورت آ
تصویری شــــــخصیت مجنون انعکاس داده شده است مورد بررسی 
ح دالیلی  که به شــــــر قرار می گیرد. به بیانی دیگر، تالش بر  آن اســــــت 
پرداخته شود که منجر به مصور نمودن مجنون در این نگاره ها بدون 
گردیده است. کوتاه آبی رنگ  ســــــرپوش، با باالتنه ای برهنه و شلوار 
با توجه به ماهیت این پژوهــــــش، در این مقاله از رهیافت های 
که بر اســــــاس روش تحلیل بنیادی - کیفی بهره برداری شده است 
نظری، گزاره های ارائه شده در آن شکل و توسعه یافته اند. همچنین، 
بر اســــــاس ماهیت و روش، این پژوهش تاریخی، توصیفی -تحلیلی 
گردآوری اطالعات مورد نیاز نیز با استفاده  که به این منظور  اســــــت، 
کتاب،  کتابخانه ای و آرشــــــیوی، مانند  گردآوری منابع  از ابزارهــــــای 
گرفته است. شــــــایان ذکر است نگاره های  مقاله و اســــــناد، صورت 
مورد مطالعه در این پژوهش نیز پس از شناسایی، بر اساس اهداف 

گردآوری شده اند.  تحقیق به روش غیر احتمالی انتخاب و 
 برای انســــــجام بحث و همچنین دســــــت یابی بــــــه اهداف این 
مقاله، مباحث مورد نظر در سه بخش رویکرد نظری، معرفی متون 
مطالعاتی و خوانــــــش آیکونولوژیک متون تصویــــــری ارائه می گردد. 
ح رویکرد  در بخش رویکرد نظری، به صورت بســــــیار خالصه به شــــــر
آیکونولوژی پرداخته خواهد شــــــد. ســــــپس در بخش معرفی متون 
مطالعاتی، پس از ذکر شــــــرایط الزم برای بررسی نگاره های ایرانی از 
زاویه رویکرد آیکونولوژی، نگاره هــــــای مورد مطالعه در این پژوهش 
کلیدی مجنون،  معرفی می گردند. در بخش سوم، با ارجاع به نقش 
کــــــه او را در بیابان و در  خوانشــــــی آیکونولوژیک از وی در نگاره هایی 

کشیده اند، ارائه خواهد شد. میان حیوانات به تصویر 

 1.رویکردنظری

در رویکرد آیکونولوژی، واحد تولید معنا را »آیکون« می نامند؛ در 
متون تصویری، یک آیکون متشــــــکل از یک جزء یا اجزایی از تصویر 
که با ارجاع به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان مورد نظر و به  است 
منظور انتقال یک مفهوم، تم و یا یاد آوری یک فرد، شیء، داستان 
و ... خلق شده اســــــت. استمرار در اســــــتفاده از این جزء یا اجزای 
مصور شده در طول تاریخ، با حفظ معنای اولیه آن، منجر به ایجاد 
ســــــنتی تصویری و در نهایت شــــــکل گیری یک آیکون می گردد. در 
ج از متن  گرفته در خار نتیجه، همواره معنایی عینی و از پیش شکل 
تصویری به آیکون ترسیم شــــــده در درون متن منسوب می گردد. از 
گاهانه از یک آیکون در متون تصویری  این رو، اســــــتفاده مجدد و آ

متعدد با هدف شناســــــایی خصوصیات و معانی قراردادی منسوب 
 .)Adams, 2010, 44( به آن صورت می گیرد

از نظر پانوفسکی، در مواجهه با محتوای یک اثر، درک معنای یک 
آیکون در سه مرحله پیشاآیکونوگرافی )مرحله توصیفی(، آیکونوگرافی 
)مرحله تشخیصی(6 و آیکونولوژی )مرحله تفسیری( اتفاق می افتد. به 
صورت اجمالی، مرحله پیشاآیکونوگرافی را می توان محدود به توصیف 
ظاهر بصری آیکون)های( مورد نظر دانست. در مرحله دوم، »عمومًا«۷ 
با اتکا و ارجاع به منابع بصری و مکتوب باقی مانده از دورانی که اثر مورد 
نظر در آن خلق شــــــده است، شناســــــایی و تشخیص معنای منسوب 
به آیکون)های( مورد نظر اتفاق می افتد. در مرحله ســــــوم، با توجه به 
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اطالعات به دســــــت آمده از مراحل قبل، و نظر به شــــــرایط فرهنگی و 
که ســــــبب  اجتماعی زمینه تولید اثر، »ارزش های نمادین« جامعه ای 
شکل گیری قراردادهای تصویری آیکون)ها( در آن گردیده است، تفسیر 
می گردد.۸ در حالی که سه مرحله قید شده، الیه های بالقوه معنا در یک 
اثر را توضیح مــــــی دهند، اما داللتی ضروری بر فرایند »واقعی« ذهن در 
درک معنا از یک متن تصویری ندارند، بلکه شرحی نظری برای توصیف 
فرایند درک و تشخیص و تفســــــیر در مواجهه با متون بصری هستند.  

 2.معرفیمتونمطالعاتی

نظر به این کــــــه این رویکرد بر پایه فرهنــــــگ و تاریخ هنر اروپایی 
شکل و بسط یافته، بی شک تعمیم آن به تمامی نگاره های ایرانی، 
گرفتن هیچ پیش فرضی، خالی از اشکال نخواهد بود.  بدون در نظر 
به عنوان مثال، با توجه به فرهنگ غالب شــــــفاهی در ایران، بررسی 
محتوای برخی از نگاره های ایرانی با اســــــتفاده از روش آیکونولوژی، 
به طور جامع امکان پذیر نیســــــت: رســــــیدن به نتیجه ای مطلوب با 
استفاده از این روش، وابسته به شناسایی موضوع ترسیم شده در 
نگاره )های( مورد نظر به واسطه متون نوشتاری و تصویری موجود، 
و تفســــــیر آن)ها(، نیازمند وجود اطالعاتی درباره شرایط فرهنگی و 
اجتماعی از زمینه تولید اســــــت )اعتمادی، ۱۳۹6، 5۷-5۸(. از این 
رو، برای بررســــــی محتوای نگاره های ایرانی با اســــــتفاده از رویکرد 
آیکونولوژی، انتخاب متن تصویری مناسب به منظور دست یابی به 

نتیجه ای قابل قبول ضروری است.
گفته شد، نگاره های مربوط به داستان عاشقانه لیلی  بنابر آنچه 
که در دوران صفویه خلق شــــــده اند، موضوع این پژوهش  و مجنون 
می باشــــــند. انتخاب این نگاره ها را به ســــــه دلیــــــل می توان نمونه 
مناسبی برای بررســــــی با اســــــتفاده از رویکرد آیکونولوژی دانست: 

نخست، این نگاره ها به داستان شناخته شده لیلی و مجنون ارجاع 
دارند، و متن خمسه نظامی به عنوان منبع اولیه الهام در این نگاره ها 
در دسترس است؛ دوم، نگاره های متعددی از این داستان عاشقانه 
کلــــــی، و دوران صفویه، به طور  در طــــــول تاریخ هنر ایــــــران،۹ به طور 
که در نتیجه دسترسی به منابع تصویری  خاص، خلق شده اســــــت 
این داســــــتان را امکان پذیر می سازد؛ سوم، اطالعات موجود و قابل 
دسترس از طریق سفرنامه های مختلف و پژوهش های صورت گرفته 
در مورد جایگاه و شرایط اجتماعی و فرهنگی افراد۱0 در دوران صفویه، 
گســــــترده تری از این نگاره ها را می دهد. به پژوهشگر امکان تفسیر 
افزون بــــــر این، با توجه به جایگاه مجنون به عنوان شــــــخصیت 
که حتی شــــــخصیت لیلی نیز  کلیدی در این داســــــتان، بــــــه طوری 
به واسطه وی در طول داستان شکل می گیرد، این پژوهش، تنها به 
بررسی نقش مجنون در نگاره های مورد نظر می پردازد. با توجه به 
تکرار مستمر شخصیت مجنون در این نگاره ها و شکل گیری حافظه 
گی هــــــای بصری وی، انتخاب مجنون به عنوان  جمعی در مورد ویژ
آیکون مورد تمرکز در این پژوهش، دور از اشــــــکال خواهد بود. الزم 
که جهت انســــــجام هر چه بیشتر تنها نگاره هایی مورد  به ذکر است 
که مجنون را بعد از تــــــرک قبیله و دیار خود به  بررســــــی قرار می گیرد 
کشیده اند. از این رو، نگاره های  همراه حیوانات در بیابان به تصویر 
که بر اساس اهداف این تحقیق به  مربوط به تصاویر ۱، ۲، ۳، ۴ و 5 
گردآوری شده اند، به عنوان متون تصویری مورد  روش غیر احتمالی 

تمرکز در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

3.خوانشآیکونولوژیکمتونتصویری

در ادامه به مطالعــــــه مجنون در تصاویر ۱، ۲، ۳، ۴ و 5 به عنوان 
آیکون مورد بحث در این پژوهش با توجه به ســــــه مرحله قید شده، 

تصویر1-نامعلوم،لیلیومجنوندرنخلستانمالقات
کنند،نگارهایازخمســــــهنظامــــــی،1516م./922  می
کاغذ،موزههنروالترز،آمریکا. ه.ق،جوهرورنگبرروی
ماخذ:)The Walters Art Museum،تاریخدسترسی

15خرداد1397(
تصویر2-نامعلوم،داســــــتانمجنون،1520م./927ه.ق،

گلستان،ایران. کاخ روضهاالنوار،موزه

تصویر3-آقامیــــــرک،مجنوندربیابان،نگارهایازخمســــــه
تهماسبی،تبریز،1543ـ1539م/950ـ946ه.ق،آبورنگروی

کتابخانهبریتانیا،انگلیس. کاغذ،
کباز،106،1380( ماخذ:)پا
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آیکونولوژی، پرداخته خواهد شد.  و  آیکونوگرافی  پیشاآیکونوگرافی، 
که عنوان شــــــد، علی رغم جدا ســــــازی نظری سه مرحله  همان طور 
ح شده در رویکرد آیکونولوژی، به طور عملی، در تجزیه و تحلیل  مطر
محتوای یک اثر هنری، مراحل مذکــــــور به طور مطلق قابل تفکیک 
نبوده و مرز میان آنها تا حدودی نامشخص و قابل جابه جایی است. 
اما در این مقاله با هدف درک بهتر از این رویکرد، ســــــعی بر آن است 

گیرند.  گانه مورد مطالعه قرار  هر یک از این مراحل به صورت جدا

 1.3.پیشاآیکونوگرافی
که پیش تر اشاره شــــــد، در مرحله پیشاآیکونوگرافی  همان طور 
به توصیف ظاهری آیکون مورد نظر پرداخته می شــــــود. از این رو، 
آنچه در این مرحله مورد توجــــــه قرار می گیرد، حضور مردی جوان 
کوتاه آبی رنگ در تمامی  و الغرانــــــدام با باالتنه ای برهنه و شــــــلوار 
که نوع پوشش آنها  نگاره ها است. به غیر از تصویر۳، افراد دیگری 
با مرد جوان متفاوت می باشند نیز در این نگاره ها قابل شناسایی 
هســــــتند. در اطراف مرد جــــــوان، صخره ها، درختــــــان و حیوانات 
گواه  که  متعددی همچون ببر، پلنگ، روباه و غیره ترســــــیم شــــــده 
حضور وی در بیابان اســــــت. در تاریخ نگارگری ایرانی، هنرمندان 
بارها به ترسیم انســــــان در بیابان و در جوار حیوانات پرداخته اند؛ 
کبیر در مســــــیرش به  برای مثال، در نگاره »شــــــکارکردن اســــــکندر 
چیــــــن« )تصویر6(، شــــــاهد حضور انســــــان در بیابــــــان و در میان 
حیوانات وحشــــــی هســــــتیم. وجود جزئیاتی چون ابزار شکار و فرار 
حیوانات از اطراف افراد در این نــــــوع نگاره ها، فضا و درک اولیه از 
آنها را با نگاره های مورد بحث در این پژوهش متفاوت می ســــــازد؛ 
در هیچ یک از نگاره های مورد نظر در این پژوهش، ابزار شــــــکاری 
گریزی به چشــــــم نمی آید و  ترسیم نشــــــده اســــــت، هیچ تعقیب و 
حیوانات در آرامش و در نزدیک مرد جوان تصویر شده اند. تمامی 

که میان مرد جوان  موارد ذکر شده این ایده اولیه را انتقال می دهد 
و حیوانات رابطه ای صلح آمیز برقرار اســــــت. از سویی، پوشش مرد 
لت بر حضور  جوان و نبود هر گونه ابزار انســــــانی در اطراف او نیز دال

طوالنی مدت وی در قلمرو حیات وحش دارد. 
اما آنچه از مرحله پیشــــــاآیکونوگرافی و تاریــــــخ هنر توصیفی فراتر 
که با توجه  می رود، شناسایی و تشخیص مرد جوان و دالیلی است 
به شــــــرایط زمینه تولید نگاره ها، منجر بــــــه خلق و نمایش او به این 
گردیده اســــــت. از این رو دســــــت یابی به موارد ذکر شده به  شــــــکل 

مرحله آیکونوگرافی و پس از آن آیکونولوژی موکول می گردد.

2.3.آیکونوگرافی
ح شد، آشــــــنایی با مفاهیم، تم ها و یا داستان های  چنانکه مطر
گردیده اند،  که نگاره های موجود احتمااًل بر پایه آنها خلق  گونی  گونا
در مرحله آیکونوگرافی ضروری است. از این رو، به منظور شناسایی 
و تشخیص آیکون اصلی ترسیم شــــــده در این نگاره ها، مجنون، به 
بررســــــی منابع نوشــــــتاری و تصویری مربوط به آن پرداخته خواهد 
که در تشخیص داستان  شد. در این راســــــتا، اولین منبع نوشتاری 
که  این نگاره ها نقشــــــی اساســــــی ایفا می کند، عناوین آنها اســــــت 
اشاره ای مستقیم به مصورکردن مجنون و همچنین یاد آور داستان 
عاشقانه او و لیلی هستند. همچنین، در درون نگاره های شماره ۱، 
۲، ۳ و ۴، ابیاتی مربوط به داســــــتان لیلی و مجنون خطاطی شده 
که راهنمایی برای شناســــــایی آن بخش از داســــــتان لیلی و مجنون 
که در نگاره های مورد نظر تصویر شــــــده اســــــت. چنانکه در  اســــــت 
ح داده  کامل شــــــر بخش مربوط به معرفی متون مطالعاتی به طور 
کلی  شــــــد، تمامی نگاره های مــــــورد بحث در این پژوهــــــش به طور 
کرده  که مجنون قبیله خود را ترک  مربوط به بخشــــــی از داستان اند 
و با حیوانات و درندگان هم نشین شــــــده است. ازاین رو، به عنوان 

تصویر4-نامعلــــــوم،مجنوندربیابــــــان،1570م./977ه.ق،آب
کتابخانهبودلیان،دانشــــــگاه کاغذ، ورنگ،جوهروطالبــــــرروی

کسفورد،انگلیس. آ
)Scollay, 2012, 186(:ماخذ

تصویر5-محمدزمان،مجنونپدرشرادرجنگلمالقات
کنــــــد،1676م./926ه.ق،آبورنــــــگ،جوهروطالبر می

کلر،آمریکا. گالریآرتورم.سا کاغذ، روی
کباز،1380،تصویررنگیشماره29( ماخذ:)پا

کبیردرمسیرش تصویر6-نامعلوم،شکارکردناسکندر
بهچین،نگارهایازخمسهنظامی،قرن16م./10ه.ق.،

کاغذ،موزههنروالترز،آمریکا. جوهرورنگروی
ماخذ:)The Walters Art Museum،تاریخدسترسی

15خرداد1397(
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نمونه در تصویر۳، سه بیت خطاطی شده از داستان لیلی و مجنون 
گواه این امر می باشد. در دو بیت از ابیات  که  قابل مشاهده اســــــت 
خطاطی شده در قسمت فوقانی و در سمت چپ نگاره آمده است:

که بود در بیابان هر وحش 
در خدمت او شده شتابان 

گرگ و روباه گوزن و  از شیر و 
کشیده بر راه لشگرگاهی 

که در قسمت پایینی نگاره قرار دارد، این بیت  همچنین در بیتی 
خطاطی شده است:

گشته بنده فرمان ایشان همه 
او بر همه شاه چون سلیمان  

که به شناسایی  عالوه بر عنوان و ابیات موجود در این نگاره ها، 
کمک می کند، منابع و دانش بصری  مجنون و داستان عاشقانه وی 
که بارها در طول بازه زمانی مورد نظر  مربوط به شخصیت مجنون، 
در این پژوهش به تصویردر آمده است نیز در تشخیص وی و متعاقبًا 
کلیدی ایفا می نمایند. در  اشاره به داســــــتان لیلی و مجنون نقشی 
این راستا، بررسی دیگر نگاره های دوران صفویه همانند نگاره های 
که انعکاس دهنده شــــــخصیت مجنون در بیابان و در  تصاویر ۷ و ۸، 
میان حیوانات می باشند، جهت خوانش آیکونوگرافیک و درنتیجه 
تشــــــخیص مجنون الزامی اســــــت. با نگاهی بر این متون تصویری 
که در عمده نگاره هــــــای باقی مانده از دوران  گفت  می تــــــوان چنین 
گردیده، و غالبًا شلواری  صفویه، مجنون با باالتنه ای برهنه ترسیم 
کوتاه با طیف های مختلف از رنــــــگ آبی به پا دارد )به عنوان نمونه، 
ح  کنید بــــــه تصاویر ۱، ۲ ،۳، ۴، 5، ۷ و ۸(. چنانکه پیش تر مطر نگاه 
گی های بصری منجر به تشکیل حافظه  شد، تکرار مســــــتمر این ویژ
جمعی و در نتیجه تشــــــخیص آیکون مورد نظــــــر در متون تصویری 

گون و درک معنایی عینی از آن می گردد. گونا

3.3.آیکونولوژی
بدون شــــــک شــــــرایط و ارزش های نمادین فرهنگی و اجتماعی 
زمینه تولید اثر نیز، در چگونگی شــــــکل گیری قراردادهای تصویری و 
تکرار آنها تاثیرگذار است. از این رو، تکرار موارد ذکر شده در نگاره های 
ح سؤال هایی در  باب قراردادهای  گون این دوران، منجر به طر گونا
تصویری شــــــکل گرفته و علل آنها می گــــــردد؛ به چه دلیل مجنون در 
کثر نگاره های مربوط به دوران صفویه با باالتنه ای برهنه ترســــــیم  ا
کوتاهی  کثر نگاره های این دوران شلوار  شده است؟ چرا مجنون در ا
که در متن اشعار داستان  به رنگ آبی به پا دارد؟۱۱ این در حالی است 
لیلی و مجنون، تنها در ســــــه مورد نظامی گنجوی تلویحًا به توصیف 
که در هر ســــــه مورد توصیف نظامی از  پوشــــــش مجنون می پردازد 
پوشــــــش مجنون با آنچه در نگاره های این دوران قابل مشــــــاهده 
می باشد، در تناقض است. در قسمتی از داستان به صراحت اشاره 

که مجنون از غم فراق لیلی تنها پیراهن خود را می درد:  می شود 
مجنون چو شنید پند خویشان

از تلخی پند شد پریشان  
زد دست و درید پیرهن را

گنجوی، ۱۳۴۴، ۱۳6(. کفن را )نظامی  کاین مرده چه می کند 
کردن لباس  در لغت نامه دهخدا، »جامه دریدن« به معنای پاره 
و پیراهن آمده اســــــت، و نه بدون باالپوش بودن )لغت نامه آنالین 
دهخدا، تاریخ دسترســــــی ۱6 خــــــرداد۱۳۹۷(. در نتیجه در صورت 
وفادار ماندن نگارگران به متن شعر، مجنون می بایست با پیراهنی 
پاره مصور می گشــــــت نه با باالتنه ای برهنه. از ســــــویی، در دو مورد 

کامل برهنه توصیف می کند: دیگر، نظامی مجنون را به طور 

تصویر8-نامعلوم،پدرمجنونپســــــرشرادربیابانمالقــــــاتمیکند،1563م./971ه.ق.،
کاغذ،موزههنروالترز،آمریکا. جوهرورنگروی

ماخذ:)The Walters Art Museum،تاریخدسترسی15خرداد1397(.

تصویــــــر7-نامعلــــــوم،مالقــــــاتعشــــــاق،نگارهــــــایازدیوانســــــلطانحســــــینبایقرا،
کادمیکروسیه،روسیه. 1520م./926ه.ق.،مؤسسهشرقشناسیعلومآ

)Loukonine and Ivanov, 2003,Cat 107(:ماخذ

خوانش آیکونولوژیک »مجنون« در نگاره های دوران صفویه
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چون یافت سلیمش آنچنان عور
گور کفن میان آن  بی گور و 
آن جامه تن داشت در بار

آورد و نمود عذر بسیار
کاین جامه حاللی است در پوش

کوش با من به حالل زادگی 
گفتا تن من ز جامه دور است

گنجوی، ۱۳۴۴، ۳6۴( کاین آتش تیز و آن بخور است )نظامی 
چنانچه قابل مشاهده است، نظامی در این ابیات از واژه »عور« 
کرده است )لغت نامه آنالین  کاماًل برهنه و لخت استفاده  به معنای 
دهخدا، تاریخ دسترســــــی ۱6 خــــــرداد۱۳۹۷(. در قســــــمت دیگری 
که مجنون با پدر خویش مالقــــــات می کند، چنین  از داســــــتان نیز 

که: می خوانیم 
دیدش چو برهنگان محشر

هم پای برهنه مانده هم سر 
کسوتی نغز گشاد  از عیبه 
پوشید در او ز پای تا مغز
کشید جامه در هیکل او 

گنجوی، ۱۳۴۴، ۳۴6(.     کفش تا عمامه )نظامی  از غایت 
 به کارگیری »برهنگان محشر« در این ابیات توسط نظامی گنجوی 
کامل مجنون دانســــــت. این  را نیز می توان اشــــــاره ای بــــــه برهنگی 
که با توجه بــــــه روایات، در روز  ادعا بر این مطلب اســــــتوار می گردد 
محشــــــر به غیر از مؤمنین مقرب الهی، غالب مردم به صورت برهنه، 
که عورت آنها نیز قابل رویت اســــــت، محشــــــور می گردند  به طوری 
که  ح می گردد  )الَمجِلســــــي،۱۴5۷، 6۹(. در نتیجه این ســــــؤال مطر
چرا مجنون با استناد به اشــــــعار نظامی، با پیراهنی پاره و یا به طور 
کشیده نشده است؟  کامل برهنه در نگاره های این دوران به تصویر 
که در ابتدا بــــــه ذهن هر مخاطب معاصر در  یکی از دالیل احتمالی 

کاماًل برهنه در این نگاره ها  راســــــتای عدم ترسیم مجنون به صورت 
کرد، موضع گیــــــری احتمالی جامعه دوران صفوی در  خطور خواهد 
برابر برهنه نگاری مجنون اســــــت. اما با نگاهی عمیق تر بر روی دیگر 
که با تکیه بر متن  نگاره های این دوران با مواردی روبرو می شــــــویم 
کاماًل برهنه ترسیم  نوشتاری داستان، شــــــخصیت محوری به طور 
شــــــده اســــــت )به عنوان مثال رجوع شــــــود به تصویر ۹(. بنابراین 
ح شده، دالیل و معانی نهفته در متون  جهت پاسخ به ســــــؤال مطر
که منجر به ایجاد تناقض موجــــــود میان نگاره  ها و متن  تصویــــــری، 
اصلی داستان در نوع پوشــــــش مجنون شده است، دارای اهمیت 
که  می گــــــردد. عالوه بر  برهنگــــــی باالتنه مجنون، موضــــــوع دیگری 
گرفته در نگاره های این  به خاطر تکرار قراردادهای تصویری شــــــکل 
کوتاه مجنون است؛ در هیچ  ح می شود، رنگ آبی شلوار  دوران مطر
کجا از اشعار نظامی گنجوی، اشاره ای به رنگ پوشش مجنون نشده 
کوتاهی به رنگ  ح شد، مجنون غالبًا با شلوار  است. اما چنانچه مطر

آبی در عمده نگاره های این دوران ترسیم شده است.۱۲ 
که مشخص اســــــت، صرفًا با بررسی ظاهری نگاره های  همانطور 
مورد نظر و اجزای ترســــــیم شــــــده در آن، علل و ارزش های فرهنگی 
که منجــــــر به خلق و تکــــــرار مســــــتمر خصوصیات و  اجتماعــــــی ای 
گردیده اســــــت، توضیح داده  ح شــــــده  قراردادهــــــای تصویری مطر
که یک آیکون در خأل تولید نمی شود و محصول  نمی شــــــود. از آنجا  
گی های بصری آن حامل عالئمی است  محیط اطرافش اســــــت، ویژ
که در آن تولید  که ریشــــــه در رفتارها و ارزش های بصری دورانی دارد 
کشف  که در این مرحله به  گشته است. در  نتیجه، تالش بر آن است 
گاهی برای خالق اثر نیز ناشناخته بوده  که  ارزش هایی پرداخته شود 
گانه و تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ای  و به صورت ناآ
گرفته به تولید و بازتولید تصویری آنها پرداخته است.  که در آن قرار 
که منجر به ترسیم مجنون با  در این راســــــتا، برای بررســــــی دالیلی 
کوتاه آبی رنــــــگ در نگاره های این  باالتنه ای برهنه همراه با شــــــلوار 
ک و  گردیده است، اهمیت، معنا و ارزش های اجتماعی پوشا دوران 

جایگاه رنگ لباس در دوران صفویه مورد بررسی قرار می گیرد. 

الف.پوششمجنون
در دوران صفویه، البســــــه افراد، انعکاســــــی از طبقه و موقعیت 
اجتماعی آنها بوده است. در سفرنامه تاورنیه۱۳ می خوانیم: »... این 
ضرب المثل امروزه در میان ایرانیــــــان رواج دارد: »قرب به لباس«، 
یعنی هر اندازه بهتر پوشــــــیده باشید، به همان اندازه عزیز و محترم 
هســــــتید و به دربار و خانه بزرگان دسترسی دارید« )تاورنیه،۱۳۳۱، 
۲۹6(. اما سامانه اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه در مورد لباس، 
به عنــــــوان نمادی برای جدا ســــــازی اجتماعی و یا، بــــــه بیان دیگر، 
نمادی از جایگاه و طبقه اجتماعی پوشــــــنده، نیز بسیار سخت گیر 
بوده است. در این دوران، تمامی اقشار اجتماع، چه فرودستان چه 
فرادستان، به حفظ و رعایت این وجوه تمایز بسیار پای بند بودند. 
عدم انعطاف پذیری ســــــامانه نمادین جامعه صفوی در حدی بود 
که در منابع می خوانیم روزی یکی از خدمتکاران شاه عباس جوراب 
کرده بود؛ چون میزان عایدات او با این نوع پوشــــــش  زربفت به پــــــا 

کهزالراپیدامیکند،نگارهایازشــــــاهنامهیشاه کاروانی تصویر9-منســــــوببهعبدالعزیز،
تهماسب،1552م./931ه.ق.،آبورنگمات،مرکبوطالاندازی،گالریآرتورم.سکلر،آمریکا.

ماخذ:)سودآور،165،1380(
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تناســــــب نداشت، شــــــاه عباس دســــــتور داد آن قدر او را زدند تا مرد 
)تاجبخش، ۱۳۷۸، ۳۲۷(. 

همچنین، با تکیه بر یادداشــــــت ها و سفرنامه های باقی مانده از 
کردند،  که در دوران صفویه مدتی را در ایران ســــــپری  اروپایی هایی 
کــــــه علی رغم اینکــــــه در ایــــــن دوران عمومًا لباس  به نظر می رســــــد 
گروه خاصی از افراد چــــــون غالمان یا نظامیان  متحدالشــــــکلی برای 
وجود نداشــــــته، اما در عین حال شــــــغل و متعاقبًا طبقه اجتماعی 
افراد از روی البسه آنان قابل تشــــــخیص بوده است )کمپفر، ۱۳60، 
۹۳؛ دالواله، ۱۳۴۸، ۲۲0(. به عنوان مثال، شاعران و فیلسوفان جّبه 
گشادی بر تن می کردند  سفید جلو بازی همراه با آستین های پهن و 
کاغذ یا قلمدان خود  کتاب،  که در آن  کمر می بستند  و توبره ای نیز بر 
کتشــــــان می پوشیدند فاقد  که بر روی  را قرار می دادند. باالپوشــــــی 
آستین بوده و بر خالف سایرین از جوراب یا مچ پیچ تنها در زمستان 
کــــــه آن نیز تنها تا قوزک پای آنان می رســــــید،  اســــــتفاده می کردند، 
در حالی که شــــــلوار آنها تا روی پایشان را می پوشــــــاند )اولئاریوس، 

.)۳0۸-۳0۷ ،۱۳6۳
همچنین، پوشــــــش مــــــردان در دوران صفویــــــه از چندین الیه 
کوچه و بازار، درحالی که  تشکیل می شــــــده اســــــت. مردان غالبًا در 
گشــــــاد به پا داشــــــتند، پیراهن هایی بدون یقه همراه  شلوارهایی 
با جلیقــــــه و یا قباهایی بلند نیز بر روی آن بــــــه تن می کردند؛ تعداد 
الیه های بیشتر لباس مردان در این دوران، اشاره به رتبه اجتماعی 
باالتر فرد پوشنده داشته است )یارشاطر، ۱۳۸۲، ۲0۱-۲0۸(. نگاهی 
اجمالی بر نگاره های باقی مانده از این دوران )به عنوان مثال تصاویر 
۱0 و ۱۱(، رابطه مســــــتقیم میان تعداد الیه های لباس مردان و طبقه 
اجتماعی آنها را نیز به صورت مصور آشــــــکار می ســــــازد. جزء دیگری 
که در لباس دوران صفویه به جایگاه اجتماعی فرد پوشــــــنده اشاره 
گفته ژان شاردن۱۴،جهانگرد  کاله اســــــت؛ بنا به  دارد، سرپوش و یا 
فرانسوی، هر چه ســــــرپوش فرد بزرگ تر و همراه با تزیینات بیشتری 

می بوده، فرد به طبقه اجتماعی باالتری از جامعه تعلق داشته است 
)شاردن، ۱۳۷۴، ۸0۳(.

ک در دوران  در  نتیجه، با توجه به جایگاه و ارزش اجتماعی پوشا
صفویه، نوع پوشش مجنون در نگاره های مورد نظر انعکاسی است 
از جایگاه اجتماعی توصیف شــــــده وی در داستان نظامی گنجوی، 
که  با تکیه بر ارزش هــــــای اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه؛ از آنجا 
در متن داســــــتان، مجنون از غم فراق لیلــــــی، جامعه و قبیله خود 
کرده و به تنهایــــــی در جنگل و در میان حیوانات وحشــــــی  را تــــــرک 
زندگی می کند، در هیچ یک از طبقات اجتماعی شــــــناخته شده در 
آن دوران قرار نمی گیرد. به بیــــــان دیگر در نگاره های مورد بحث در 
که با  این پژوهش، مجنون فاقد رده اجتماعی مشــــــخصی اســــــت 
توجه به استانداردهای اجتماعی دوران صفویه قابل تشخیص و یا 
که پوشش افراد به عنوان  عالمت گذاری باشــــــد. از این رو، در زمانی 
شــــــاخصی جدی برای نشان دادن طبقه اجتماعی مورد توجه بود، 
کنونی مجنون به  کــــــه نگارگر، عدم تعلــــــق  منطقی به نظر می رســــــد 
طبقات اجتماعی شــــــناخته شده در آن دوران را از طریق پوشش او 
انعکاس دهد. در نتیجه علی رغم اشاره نظامی گنجوی به »دریدن« 
پیراهن مجنون از غم لیلی، ترسیم مجنون در نگاره های مورد نظر با 
پیراهنی پــــــاره به صورت نمادین وی را به طبقه ای هرچند پایین در 
جامعه صفوی مرتبط می ساخت. عالوه  بر  این، در ابتدای داستان 
و پیــــــش از اینکه مجنون بــــــه زندگی در بیابان و بــــــا حیوانات روی 
بیــــــاورد، نظامی گنجوی وی را به عنوان یکی از اعضای قوم بنی عامر 
کاماًل  در نجد معرفی می  نماید. در این راستا، ترسیم مجنون به طور 
برهنه، چنانکه نظامی گنجوی در اشــــــعار خود با استفاده از دو واژه 
کرده، نیز هرگونه وابستگی  »عور« و »برهنگان محشــــــر« به آن اشاره 
پیشــــــین او به نظام طبقاتی قبیله خود قبــــــل از ترک آن را به صورت 
بصری غیرقابل درک می نماید. بنابراین نگارگر با توجه به شــــــرایط 
اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه، از طریق باالتنه ای برهنه  و بدون 

تصویر10-نامعلوم،تجمعدرباغ،1625ـ1626م./1034ـ1035ه.ق،آبورنگ،جوهروطالبر
کاغذ،موزههنروالترز،آمریکا. روی

ماخذ:)The Walters Art Museum،تاریخدسترسی15خرداد1397(

تصویر11-منســــــوببهمحمدقاسم،تفرجشــــــاهزادهدرییالق،1650م./1060ه.ق.،آبو
کاغذ،موزهبریتانیا،انگلیس. رنگ،جوهروطالبرروی

)Canby, 2009, Figure 73(:ماخذ

خوانش آیکونولوژیک »مجنون« در نگاره های دوران صفویه
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نتیجه

ح شد، آیکونولوژی یکی از روش های موجود  که مطر همان گونه 
در مطالعات هنر برای بررســــــی محتوای یک اثر هنری است. در این 
که  راســــــتا، محتوای نگاره های مربوط به داســــــتان لیلی و مجنون، 
مجنون را پس از تــــــرک قیبله و دیار خود در بیابان ترســــــیم نموده 
گرفت. پس از مرحله  بود، با استفاده از این رویکرد مورد بررسی قرار 
که محدود به توصیف ظاهری پیکره مرد جوان  پیشــــــاآیکونوگرافی، 
بود، در مرحله آیکونوگرافی با تکیه بر متون نوشــــــتاری و تصویری و 
گی های تکرار شــــــده جهت توصیف بصری  در نهایت تشــــــخیص ویژ
پوشــــــش مرد جوان در نگاره ها، باالتنه ای برهنه همراه با شلوار آبی 
کوتاه، وی به عنوان مجنون شناســــــایی شد. در مرحله آیکونولوژی، 
با تکیه بر تناقض موجود میان متن اصلی داســــــتان با قراردادهای 
گردیده بود، به  که منجر به شــــــناخت مجنون در نگاره ها  تصویری 
که  بررسی دالیل و ارزش های نمادین جامعه  صفوی پرداخته شد 
کوتاه  منجر به مصور نمودن مجنون با باالتنه ای برهنه و با شــــــلوار 

گردیده بود. آبی رنگ در نگاره های مورد نظر 
که با  کرد  بنابر یافته های این پژوهش می توان چنین اســــــتدالل 

توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه و ارزش و جایگاه 
اجتماعی لباس در این دوران، نوع پوشــــــش مجنون در نگاره های 
مورد نظر، اشــــــاره ای مبنی بــــــر ترک قبیله توســــــط وی در غم فراق 
کنونی او در نگاره های مورد نظر به  لیلی، و در نتیجه عدم وابستگی 
ســــــامانه و جایگاه های اجتماعی شناخته شده در آن دوران است. 
کوتاه مجنون نیز بــــــا توجه به رنگ های  از طرفی، رنگ آبی شــــــلوار 
به کاررفته در البســــــه افراد در نگاره های این دوران، به عنوان رنگی 
گسســــــت  کیدی مجدد بر  که به نوبه خود تأ خنثی شناخته شــــــده 
میان مجنــــــون و جایگاه های  اجتماعی اســــــت. در نتیجه می توان 
که یک اثر هنری، به عنــــــوان مثال یک نگاره،  گرفت  چنیــــــن نتیجه 
در خأل تولید نمی شــــــود و شــــــرایط اجتماعی و فرهنگی زمینه تولید 
گاهانه، در نحوه نمایــــــش مضمون اثر هنری و  گاهانه و یــــــا ناآ اثر، آ
متعاقبًا درک آن توسط مخاطب مورد نظر تأثیرگذار است. بنابراین، 
بدون شــــــک برای درک هر چه بهتر و شناسایی ارزش های نمادین 
کامل شرایط  اجتماعی و فرهنگی  نهفته در متن تصویری، شناخت 

گشته است الزم و ضروری است. که اثر در آن تولید  زمینه ای 

سرپوش، عدم وابستگی »کنونی« مجنون در نگاره های مورد بحث 
در ایــــــن پژوهش را به هرگونه ســــــامانه اجتماعی به صورتی نمادین 
که اندازه شلوار  کرده اســــــت.۱5 همچنین، با توجه به این  منعکس 
کوتاه  مردان در دوران صفویه تا قوزک پای آنان می رســــــیده، شلوار 
مجنون نیز به نوبه خود مهر تأییدی بر این ادعا و انعکاسی تصویری 
از عدم وابســــــتگی وی به استانداردهای ظاهری تعریف شده در آن 
ح شد، با توجه به عدم  جامعه دارد. الزم به ذکر است، چنانکه مطر
انعطاف پذیری سیســــــتم نمادین جامعه صفویه در مورد ارزش های 
کد لباس هر طبقه اجتماعی به  ک، نســــــبت دادن  اجتماعی پوشــــــا
که از جامعه جدا شــــــده است، می توانســــــته برای نقاش اثر  فردی 

مشکل ساز باشد.۱6

کوتاهمجنون ب.رنگآبیشلوار
موضوع قابل تأمل دیگر در این قســــــمت، بررسی رنگ آبی شلوار 
کوتاه مجنون و تکرار آن در نگاره های باقی مانده از این دوران اســــــت. 
جولی اســــــکات میثمی۱۷، رنگ آبی لباس مجنون را اشاره ای به غم و 
سوگ وی در عدم وصال به لیلی می داند. در نظر وی، آبی رنگ ماتم 
که همــــــواره با مجنون بوده، در  اســــــت و از این طریق غم فراق لیلی، 
تمامی نگاره های موجود در این دوران به واســــــطه رنگ شــــــلوار وی 
انعکاس داده شــــــده اســــــت )Scott Meisami, 2009(. اما این ادعا با 
بررسی سفرنامه های باقی مانده از دوران صفویه قابل اثبات نیست، 
زیرا در یادداشــــــت های باقی مانده از اروپایی ها به این امر اشاره شده 
که ایرانیان در این دوران در مواقع عزاداری ماه محرم و یا مرگ  است 
دوستانشان برای نشان دادن غم خود لباس سیاه رنگ به تن می کردند 
)دالواله، ۱۳۴۸، ۱۲۳-۱۲۴ و ۲05(. در  نتیجه، بر خالف نظر اســــــکات 

میثمی، رنگ آبی استفاده شده در شلوار مجنون را نمی توان بر اساس 
ارزش های نمادین جامعه صفوی، اشــــــاره ای به غم و ماتم دانست.
کوتاه مجنون،   از نظر نگارنده، رنگ آبی تکرار شــــــده در شــــــلوار 
همانند برهنگی باال تنه وی، انعکاسی از عدم وابستگی او به طبقات 
گرفته با هدف  اجتماعی اســــــت. این ادعا بر پایه پژوهش صــــــورت 
بررســــــی پالت رنگی پارچه های ترسیم شــــــده در نگاره های دوران 
صفویه استوار است. در این تحقیق، رنگ های به کار رفته در پارچه 
لباس ۱۳6 پیکــــــره موجود از 6۸ نگاره مربوط به دوران صفویه مورد 
گرفته و با توجه به درصد رنگی به دســــــت آمده از  تحلیل آماری قرار 
بررسی رنگ پارچه های به کار رفته در البسه پیکره های ترسیم شده 
کاماًل خنثی مشخص شده  در این نگاره ها، رنگ آبی به عنوان رنگی 
که رنگ غالب البســــــه پیکره های  اســــــت.۱۸ در  نتیجه، در مواردی 
ترسیم شده در نگاره های مورد مطالعه آبی و یا طیف های مختلفی 
از رنگ آبی است، طبقه اجتماعی، شغل و یا پیشه افراد تصویر شده 
در نگاره ها، توسط نقاش انعکاس داده نشده است. به عبارت دیگر، 
تشخیص و یا شناســــــایی ارتباط این پیکره ها با طبقه اجتماعی یا 
که برای  شغل مشــــــخصی امکان پذیر نیســــــت. این در حالی است 
مثال، رنگ طالیــــــی عمومًا به عنوان رنگ غالب در پوشــــــش افراد 
از طبقات اجتماعــــــی باال، همچون پادشــــــاهان و درباریان، و رنگ 
کلی برای ترســــــیم البســــــه افــــــراد طبقات اجتماعی  قهوه ای به طور 
 Etemadi,( گرفته است پایین، همانند چوپان ها، مورد استفاده قرار 
83 ,2009(. در نتیجه، با توجه به ارزش های نمادین جامعه صفوی 
کوتاه  و شــــــرایط فرهنگی و اجتماعــــــی آن دوران، رنگ آبی شــــــلوار 
کیدی بر عدم  مجنون را نیز، همانند برهنگی باالتنه وی، می توان تأ

وابستگی مجنون به طبقات اجتماعی آن دوران دانست.
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پینوشتها

1  Iconology.
کاربرد رویکرد آیکونولوژی را  ۲   علی رغــم تکیــه این مقاله بر متون تصویــری، 
گونی  گونا کرد. در این راســتا، پژوهش های  تنهــا نمی تــوان به این آثار محــدود 
با اســتفاده از این رویکرد در زمینه هنرهای دیگر، همچون موســیقی، ســینما، 

گرفته است. معماری و غیره صورت 
3  Warburg Institute.
4  Ervin Panofsky.

5  فرزنــد یکــی از بــزرگان عرب از قبیلــه بنی عامر به نام قیــس در مکتب خانه 
عاشــق دختــری زیباروی به نام لیلی می شــود. عشــق قیس به لیلــی به میزانی 
که در اثر حیرت و سرگشتگی در کوچه و بازار برای لیلی شعر می سرایید؛ این  بود 
که مردم قبیله پس از مدتی به او لقب »مجنون«  امر در نهایت منجر به آن شد 
دادنــد. پــدر قیس بعــد از اطالع از عشــق مجنون بــه لیلی به خواســتگاری وی 
که با جواب منفی پدر لیلی روبرو می شــود. این موضوع باعث می گردد  می رود 
گذارد و  کرده و سر به بیابان  که مجنون آشفته تر از پیش ترک قبیله و دیار خود 
با جانوران و درندگان هم گام و هم کالم شــود. عشــق مجنون به لیلی در حدی 
که بعد از آنکه خبر مرگ لیلی به وی رســید، مجنون آنقدر بر ســر مزار لیلی  بود 

ع و زاری نمود تا به او پیوست.    تضر
6 پانوفســکی مــرز میــان مراحــل دوم و ســوم تولیــد معنــا، آیکونوگرافــی و 
کتــاب خــود Meaning in the Visual Arts بــه طور مشــخص  آیکونولــوژی، را در 
آشــکار نمی ســازد؛ وی در مــواردی جهــت توضیــح مرحلــه آیکونوگرافــی از واژه 
»معنــای قــراردادی« )Conventional Meaning( و در مــواردی محــدود نیــز از 
واژه »تحلیــل« )Analysis( اســتفاده نمــوده اســت. این امر باعــث اختالف نظر 
کــردن مــرز بیــن مراحــل ســه گانه تولید معنــا، بخصــوص در میان  در مشــخص 
گردیده اســت. از این رو بــا توجه به اســتفاده غالب  پژوهشــگران فارســی زبــان 
ایــن واژه توســط  قــراردی« و همچنیــن پذیــرش  از واژه »معنــای  پانوفســکی 
 )Recognition( کلمــه که منجر بــه جایگزینی آن با  محققــان غیر فارســی زبان، 
گردیده،  جهت ســهولت در توضیح مرحله دوم در متون علمی انگلیســی زبان  
در ایــن پژوهــش آیکونوگرافــی برابــر بــا »تشــخیص« آیکــون مــورد نظــر معرفــی 

می گردد. برای نمونه از متون انگلیسی زبان رجوع شود به:
Baert, Barbara )2012(, To Touch with the Gaze: Noli me Tangere and 

the Iconic Space, Sinthoris, Leuven.
Hope, Charls )1982(, Bronzino’s Allegory in National Gallery, Jour-

nal of the Warburg and Courtauld Institutes, 45, 239-243.
McGreath, Elizabeth )2007(, Jacob Tordaens and Moses’s Ethiopian 

Wife, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 70, 247-285.
Mitchel, W.J.T )1986(, Iconology: Image, Text, Ideology, Univer-

sity of Chicago Press, Chicago. 
۷ در حالی کــه بــه صــورت ســنتی موفقیت در مرحلــه آیکونوگرافی وابســته به 
وجود متون تصویری و مکتوب باقی مانده با هدف شناسایی و تشخیص یک 
آیکون می باشد، طی سال های اخیر پژوهشگران سعی در محدود نمودن این 

وابستگی داشته اند. به عنوان مثال رجوع شود به: 
Taylor, Paul )2008(, Iconography without Text, Warburg Institute, 

London.
۸ بــرای اطالعــات بیشــتر از جزئیــات ســه مرحلــه قید شــده به عنــوان مثال 

رجوع شود به:
Panofsky, Erwin )1995(, Meaning in the Visual Arts, Doubleday and 

Co., New York.
عبدی، ناهید )۱۳۹۱(، در آمدی بر آیکونولوژی، انتشارات سخن، تهران.

کــه  ۹  بــا نگاهــی بــه آثــار نگارگــری ایرانــی بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید 
تصویرســازی داســتان لیلی و مجنون از ســده چهاردهم م./ هشتم ه. ق مورد 

توجه نگارگران بوده است )مراثی، ۱۳۹۴، 5۲(. 
گرفتــه در مورد شــرایط اجتماعــی و فرهنگی  ۱0 غالــب پژوهش هــای صــورت 

دوران صفویــه، مربــوط به زندگی درباریان و افراد وابســته به دربار می باشــد. با 
کارگاه های  که نگاره هــای مربوط به داســتان لیلی و مجنــون در  توجــه بــه ایــن 
که این  ســلطنتی دوران صفویه خلق شــد ه اند، باید به این نکته توجه داشــت 
گرفتن شــرایط و زندگی دربار و درباریان تولید می شــدند. در   نگاره هــا بــا در نظر 
کافــی در مورد مــردم عــادی، در خوانش حاضــر از این  نتیجــه، نبــود اطالعــات 
نگاره ها خللی ایجاد نمی کند. شــایان ذکر اســت با توجه بــه اطالعات نگارنده، 
ح و توضیح شــرایط و یا فرهنگ غالب مردم  که به شــر پژوهشــی جامع و دقیق 

عادی در این دوران پرداخته باشد، وجود ندارد.
کوتاه آبی رنگ، تنها محدود  ۱۱ ترسیم مجنون با باالتنه ای برهنه و با شلوار 
به دوران صفویه نبوده اســت؛ در اجراهای پیشــین از این داستان نیز، مجنون 
کوتاهی به رنگ آبی ترســیم شــده اســت. یک  گاهی با باالتنه ای برهنه و شــلوار 
روش برای توضیح دادن این نکته، اســتفاده مجدد نقاشــان در دوران صفویه 
که با ارزش های اجتماعی  از قراردادهای تصویری تثبیت شــده پیشــین اســت 
و فرهنگــی زمــان خــود هماهنگی داشــته  و معنــای آن برای بیننــده معاصر آن 
زمــان قابــل درک بوده اســت. در  نتیجه در این مقاله، تالش بــرای درک معنا و 
که از طریق نحوه پوشش مجنون در نگاره های  ارزش های اجتماعی نهفته ای 
دوران صفویــه منعکــس می گردیــده تنهــا محــدود بــه ایــن دوران و بــا تکیــه بــر 
شــرایط اجتماعی و فرهنگی آن اســت. شــایان ذکر اســت، معنای آیکونولوژیک 
کوتــاه وی در دوران پیــش از  باالتنــه برهنــه مجنــون و یــا مفهــوم رنــگ شــلوار 
کــه می تواند مورد توجه پژوهشــگران  صفویــه نیز موضوعی قابل بررســی اســت 

دیگر قرار بگیرد.
کوتاه  کثــر نگاره هــای باقی مانــده از دوران صفویــه، مجنــون با شــلوار  ۱۲ در ا
آبی رنگی ترســیم شــده است، اما نگاره های محدودی از این دوران نیز موجود 
کوتــاه مجنــون در آنهــا به رنگــی به غیــر از رنگ آبــی مصور  کــه شــلوار  می باشــد 
کوتاه مجنون دارای طیفی  شــده اند. در این نگاره ها، به طور غالب رنگ شــلوار 

کستری است.  از قرمز و یا قهوه ای مایل به خا
13  Tavernier.
14   Jean Chardin.
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